
 

 

 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 005/UFSJ/PROEX, DE 29 DE JUNHO DE 2017 – 

 SELEÇÃO DE MONITORES PARA ATUAÇÃO NO 29º INVERNO CULTURAL UFSJ 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), responsável pela Coordenação 

Geral do Inverno Cultural UFSJ, no uso de suas atribuições, retifica o presente edital, conforme se segue: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

CAPÍTULO IV - RESULTADO FINAL 

 

4.1 - O resultado final será divulgado no site do Inverno Cultural UFSJ (www.invernocultural.ufsj.edu.br) até 

o dia 13 de julho de 2017, às 18h. 

 

   4.1.1 - Em caso de desistência do proponente, após a divulgação do resultado final, o mesmo 

deverá comunicar oficialmente a PROEX por e-mail (invernocultural@ufsj.edu.br) em até um dia após a 

publicação, cabendo à PROEX convocar o próximo candidato, seguindo a ordem de classificação. 

 

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1 - Os alunos selecionados deverão comparecer para uma reunião de orientação com os coordenadores 

do Inverno Cultural UFSJ em local e horário a serem divulgados junto com o resultado da Seleção. 

 

5.2 – O pagamento das bolsas está condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira dos recursos 

previstos para esta finalidade. 

 

5.3 - Os casos omissos serão deliberados pela PROEX. 

 

5.4 - Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3379-2510. 

 

LEIA-SE: 

 

CAPÍTULO V - RESULTADO FINAL 

 

5.1 - O resultado final será divulgado no site do Inverno Cultural UFSJ (www.invernocultural.ufsj.edu.br) até 

o dia 13 de julho de 2017, às 18h. 

 

   5.1.1 - Em caso de desistência do proponente, após a divulgação do resultado final, o mesmo 

deverá comunicar oficialmente a PROEX por e-mail (invernocultural@ufsj.edu.br) em até um dia após a 

publicação, cabendo à PROEX convocar o próximo candidato, seguindo a ordem de classificação. 

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 - Os alunos selecionados deverão comparecer para uma reunião de orientação com os coordenadores 

do Inverno Cultural UFSJ em local e horário a serem divulgados junto com o resultado da Seleção. 

 

6.2 – O pagamento das bolsas está condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira dos recursos 

previstos para esta finalidade. 

 

6.3 - Os casos omissos serão deliberados pela PROEX. 
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6.4 - Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3379-2510. 

 

 

São João del-Rei, 12 de julho de 2017. 

 

 

Prof. Ivan Vasconcelos Figueiredo 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 

Coordenador Geral do 29º Inverno Cultural UFSJ 

Universidade Federal de São João del-Rei 


